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كشوف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر النظام الفردي 

 المقر الدائرةالحزب الرمز الصفة االسم م
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قسم أول المنتزهاألولىباٌبفئاتاٌمن عبد الفتاح محمد عبد العال 10

قسم أول المنتزهاألولىجرسفئاتجابر عبد السالم مصطفى على 11

قسم أول المنتزهاألولىرادٌوفئاتحسن ابراهٌم فرج رزق12

قسم أول المنتزهاألولىدراجةعامل كرم حامد محمود رشوان13

قسم أول المنتزهاألولىمروحهفئاتعبد الرحمن ابراهٌم عبد المطلب النجار14

قسم أول المنتزهاألولىكره قدمفئاتحسنى محمد طه عبد الكرٌم دوٌدار15

قسم أول المنتزهاألولىكامٌرافئاتجالل زناتى جالل زناتى 16
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قسم أول المنتزهاألولىكرافتهفئاتمحمد عادل عبد المنعم محمد الكشوطى44

قسم أول المنتزهاألولىالنورسماعه طبٌبفئاتعبد المنعم الشحات عبد المنعم عطٌه45
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قسم أول المنتزهاألولىالكتله المصرٌهشبكه كره السلهعامل عبد الفتاح محمد عبد الفتاح ٌحٌى72

قسم أول المنتزهاألولىاله حاسبه فئاتاسالم محمد جمعه احمد73
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قسم أول المنتزهاألولىمروحه ٌدفئاتاٌهاب محمد كمال الدٌن زكى عصر78

قسم أول المنتزهاألولىثمره لٌمونفئاتاٌمن مصطفى ٌونس على حجازى79
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قسم أول المنتزهاألولىقالدهفئاتاحمد فهمى ابراهٌم العطار87
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قسم أول المنتزهاألولىجٌتارفئاتسعد قناوى الضوى عبد اللطٌف89

قسم أول المنتزهاألولىزجاجه مٌاهفئاتعمر محمد فتحى محمد عبد هللا 90

قسم أول المنتزهاألولىنافذهفئاتسعاد على حسن ابو الدهب91

قسم أول المنتزهاألولىقطارهفئاتاٌمن محمد عبد الفتاح الششتاوى92

قسم أول المنتزهاألولىطٌاره هٌلكوبترفئاتعبٌد عبد النبى عبٌد محمد البقلى93

قسم أول المنتزهاألولى(هورن)مٌكروفون فئاتحامد عبد الرحمن عبد اللطٌف احمد94

قسم أول المنتزهاألولىنسرفئاتعفت صالح حلٌم اسرائٌل95

قسم أول المنتزهاألولىالحرٌه والعدالهالمنبهعامل مصطفى محمد مصطفى احمد96
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قسم أول الرملالثانٌةالمحافظٌن مظلة فئاتفرٌد سالم محمد سالم الشرٌف1

قسم أول الرملالثانٌةمنزلعامل فهمى السٌد غازى مصطفى2

قسم أول الرملالثانٌةالمصرٌٌن االحرارسلمفئاتعبد الفتاح عزت عبد الفتاح ابو سالمه3

قسم أول الرملالثانٌةشمعدانفئاتٌوسف فتحى حامد عبد ربه 4

قسم أول الرملالثانٌةتلٌفونفئاتتوفٌق محمد توفٌق قاسم5

قسم أول الرملالثانٌةنجفهعامل السٌد كرار محمد معوض6
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قسم أول الرملالثانٌةالمصرٌٌن االحرارمضرب تنسعامل سالمه فٌصل ابراهٌم محمد 8

قسم أول الرملالثانٌةعجله قٌاده بحرٌهعامل منصور المحمدى عثمان عبد الجواد9

قسم أول الرملالثانٌةباٌبفئاتطارق طلعت مصطفى ابراهٌم 10

قسم أول الرملالثانٌةجرسعامل عطا احمد محمد قطب11

قسم أول الرملالثانٌةرادٌوفئاتمحمد ابراهٌم ابراهٌم سلٌمان12

قسم أول الرملالثانٌةدراجةفئاتمحمود رضا عبد العزٌز محمد الخضٌرى13

قسم أول الرملالثانٌةمروحهفئاتحاتم حلمى السٌد طه14

قسم أول الرملالثانٌةكره قدمفئاتمحمد احمد محمد عبد هللا15

قسم أول الرملالثانٌةكامٌرافئاتزٌنب عطٌه حسٌن سالم عشره16

قسم أول الرملالثانٌةورقه شجرفئاتمنٌر محمد صالح الدٌن ابراهٌم رزق17

قسم أول الرملالثانٌةبوصلهفئاتنعمه عبد العاطى عبده عبد الرحمن18

قسم أول الرملالثانٌةالمصرٌٌن االحرارخاتمفئاتطارق محروس حناوى حسنٌن19

قسم أول الرملالثانٌةترسفئاتمجدى فرماوى على فرماوى20

قسم أول الرملالثانٌةفنجان شاىفئاتماجد مجدى جاد حكٌم21

قسم أول الرملالثانٌةحقٌبه ٌد فئاتاسالم السٌد عبد السالم فهمى22

قسم أول الرملالثانٌةالوفداباجورهعامل السٌد محمد على اسماعٌل23
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قسم أول الرملالثانٌةاله كمانعامل محمود شعبان محمد شعبان عٌسوى24

قسم أول الرملالثانٌةسمكهفئاتصافٌناز عبد العزٌز احمد جاب هللا25

قسم أول الرملالثانٌةثمره تفاحعامل بهلول عبد الحفٌظ عبد الجواد عبد المحسن26

قسم أول الرملالثانٌةهدهدفئاتمحمد احمد حافظ احمد27

قسم أول الرملالثانٌةشبكه كره قدمفئاتعبد الحلٌم مصطفى على محمدٌن28

قسم أول الرملالثانٌةبراد شاىفئاتمحمد عبد الرازق محمد امٌن البردان29

قسم أول الرملالثانٌةكشاف اضاءهعامل محمد حسن على احمد30

قسم أول الرملالثانٌةقطارفئاتعبد العزٌز شوقى عبد العزٌز مراد31

قسم أول الرملالثانٌةخالط سوائلفئاتحافظ عبد الرازق حافظ دٌاب32

قسم أول الرملالثانٌةبوتاجازفئاتهشام احمد عمر عبد الحكٌم33

قسم أول الرملالثانٌةشوكهعامل عادل محمود محمود خورشٌد34

قسم أول الرملالثانٌةمقصفئاتاحمد نور الدٌن عبد القادر حسن35

قسم أول الرملالثانٌةموتوسٌكلفئاتنجٌب احمد محمد بندق36

قسم أول الرملالثانٌةكرسىفئاتهبه عطا خلٌفه عبد الرازق37

قسم أول الرملالثانٌةجرار زراعىفئاتطه محمد محمد الجداوى38
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قسم أول الرملالثانٌةمسطرهفئاتٌاسر عبد القوى سالم ٌوسف46
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قسم أول الرملالثانٌةالنورسماعه طبٌبعامل مصطفى ابراهٌم عبد اللطٌف المفتى49

قسم أول الرملالثانٌةاشاره مرورفئاتعلى كمال حسن الرٌفى50

قسم أول الرملالثانٌةمشطفئاتاسالم حسن احمد محمد51

قسم أول الرملالثانٌةقلعهفئاتاحمد محب محمد متولى52

قسم أول الرملالثانٌةمدفععامل شحات عبد العزٌز احمد ناصر53

قسم أول الرملالثانٌةكوب ماء عامل احمد مصطفى متولى شلبى54

قسم أول الرملالثانٌةونش فئاتحنان سعٌد محمد محمد االسٌوطى 55
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محافظة االسكندرية 

كشوف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر النظام الفردي 

 المقر الدائرةالحزب الرمز الصفة االسم م

قسم أول الرملالثانٌةجهاز تكٌٌففئاتمصطفى عبد القادر محمد عامر56

قسم أول الرملالثانٌةمكتبعامل سعٌد احمد عبد الجواد الفار57

قسم أول الرملالثانٌةتمساحعامل سامى عبد السالم خضر ماضى58

قسم أول الرملالثانٌةتلٌفزٌونفئاتخمٌس محمد عبد الرحمن على صقر59

قسم أول الرملالثانٌةثمره مانجوفئاتبالل مسعد محمد عامر60

قسم أول الرملالثانٌةسبٌكه ذهبفئاتباسم محمد عبد الحلٌم سالم 61

قسم أول الرملالثانٌةقبعهعامل نبٌله عبد الرؤوف عبد الهادي عبد الرازق62

قسم أول الرملالثانٌةاتوبٌسفئاتحسام حسن ٌوسف حسن63

قسم أول الرملالثانٌةبٌانوفئاتحاتم عوض فراج عبد الوارث 64

قسم أول الرملالثانٌةمٌدالٌه مفاتٌحفئاتكرٌم حسٌن جابر شاهٌن65

قسم أول الرملالثانٌةبروازفئاتٌاسر زكرٌا حسٌن سٌد العبادى66

قسم أول الرملالثانٌةطابع برٌدعامل محمد موسى حسن شهاوى67

قسم أول الرملالثانٌةفازهعامل احمد محمد مدنى ابراهٌم 68

قسم أول الرملالثانٌةصنبور ماءفئاتضحى احمد ابراهٌم محمد69

قسم أول الرملالثانٌةسخان مٌاهعامل ٌسرى محمود موسى ابراهٌم70

قسم أول الرملالثانٌةكره ارضٌهعامل احمد رجب عبد الهادى شاهٌن71
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محافظة االسكندرية 

كشوف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر النظام الفردي 

 المقر الدائرةالحزب الرمز الصفة االسم م

قسم أول الرملالثانٌةتلٌفون محمول فئاتوسام محمد نبٌل محمد الجندى72

قسم أول الرملالثانٌةكره سلهعامل محمد صبحى احمد عٌد73

قسم أول الرملالثانٌةثمره برتقالفئاتابراهٌم محمد عبد النبى محمد74

قسم أول الرملالثانٌةشبكه كره السلهعامل ثناء نبوى دسوقى رمضان مٌره75

قسم أول الرملالثانٌةاله حاسبه فئاتمحمد شعٌب عبد المجٌد عاشور 76

قسم أول الرملالثانٌةمثلثفئاتاحمد كمال عبد الغنى77

قسم أول الرملالثانٌةكومبٌوترفئاتاسامه احمد احمد الشرنوبى78

قسم أول الرملالثانٌةسهمفئاتصالح محمد الزكى االمام79

قسم أول الرملالثانٌةماسهعامل عبد هللا عماد احمد عبد النبى80

قسم أول الرملالثانٌةمروحه ٌدعامل عصام الدٌن عبد الحمٌد عبد العزٌز عبد الحلٌم81

قسم أول الرملالثانٌةثمره لٌمونفئاتاٌمان رجب محمد احمد سالم82

قسم أول الرملالثانٌةدوالبفئاتعاصم أحمد محمد عبد النبى83

قسم أول الرملالثانٌةسٌاره اسعاففئاتوائل احمد حسن احمد حنوره84

قسم أول الرملالثانٌةسى دى فئاتسحر السٌد محمد تعٌلب85

قسم أول الرملالثانٌةفرشاه اسنانفئاتعبد القادر عبد هللا احمد86

قسم أول الرملالثانٌةالتحالف الشعبى االشتراكىمسلهفئاتعادل محمد عبد المجٌد طمان87
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محافظة االسكندرية 

كشوف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر النظام الفردي 

 المقر الدائرةالحزب الرمز الصفة االسم م

قسم أول الرملالثانٌةمسمارعامل محمد شوقى حسن ابراهٌم88

قسم أول الرملالثانٌةجٌتارعامل حسن عرفه سلٌمان العدلى89

قسم أول الرملالثانٌةعدسه مكبرهفئاتاحمد محمود عبد العزٌز الغرباوى90

قسم أول الرملالثانٌةرغٌف عٌشعامل جٌهان عبد الفتاح محمد قندٌل91

قسم أول الرملالثانٌةالوفدساقٌهفئاتاحمد خالد محمد البنهاوى92

محرم بك الثالثةمظلة فئاتصالح السٌد محمد رمضان 1

محرم بك الثالثةمنزلعاملنصر ابو الٌزٌد خطاب2

محرم بك الثالثةسلمفئاتخالد عبد الجٌد عبٌد مصطفى3

محرم بك الثالثةشمعدانعاملمحمود محمد فرحات فرحات ابو حطب4

محرم بك الثالثةتلٌفونفئاتابراهٌم سعد محمد احمد 5

محرم بك الثالثةنجفهعاملجورج عبد السٌد جبره تعلب6

محرم بك الثالثةعنقود عنبفئاتعبد المنعم عبد المعطى محمود تمراز7
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محافظة االسكندرية 

كشوف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر النظام الفردي 

 المقر الدائرةالحزب الرمز الصفة االسم م

محرم بك الثالثةمضرب تنسفئاتحمدى محمد امٌن احمد صٌام8

محرم بك الثالثةعجله قٌاده بحرٌهعاملمحمد مصرى على عبد الحلٌم9

محرم بك الثالثةباٌبفئاتهشام رجب عبد الحمٌد عٌد 10

محرم بك الثالثةجرسعاملٌسرى محمود اسماعٌل السٌد11

محرم بك الثالثةرادٌوفئاتاحمد ابو الفتوح عبد الرحٌم عشماوى12

محرم بك الثالثةدراجةفئاتمحمود عبد الرحمن محمد السٌد13

محرم بك الثالثةمروحهفئاتمحمد عبد المطلب محمد عبد المطلب14

محرم بك الثالثةكره قدمفئاتشعبان عبد الوهاب ٌوسف سمنه15

محرم بك الثالثةكامٌراعاملاحمد محمود السٌد على16

محرم بك الثالثةورقه شجرفئاتشرٌف محمد عبد الكرٌم شوقى17

محرم بك الثالثةخاتمفئاتاٌهاب احمد محمد على عزت18

محرم بك الثالثةترسعاملكمال احمد محمد احمد 19

محرم بك الثالثةفنجان شاىفئاتناجى عبد العزٌز على محمد20

محرم بك الثالثةحقٌبه ٌد فئاتمحمد احمد السٌد محمود السبخى21

محرم بك الثالثةاباجورهفئاتعبد العزٌز محمد عبد العزٌز 22

محرم بك الثالثةاله كمانفئاتمحمد احمد محمد محمد المغربى 23
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محافظة االسكندرية 

كشوف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر النظام الفردي 

 المقر الدائرةالحزب الرمز الصفة االسم م

محرم بك الثالثةسمكهفئاتزٌنب فهٌم مصطفى عبد الكرٌم24

محرم بك الثالثةثمره تفاحفئاتمحمود انور محمود عبد النعٌم 25

محرم بك الثالثةهدهدعاملرجب قرنى ٌوسف عفٌفى26

محرم بك الثالثةشبكه كره قدمعاملعبد الرحمن مصطفى كمال عطٌه عطٌه27

محرم بك الثالثةبراد شاىعاملفتحى المتولى المتولى عوض28

محرم بك الثالثةكشاف اضاءهفئاتعبد الداٌم احمد عمار عمر29

محرم بك الثالثةقطارفئاتحسام ابراهٌم دٌاب احمد30

محرم بك الثالثةخالط سوائلفئاتمسعود عبد الظاهر مسعود احمد31

محرم بك الثالثةبوتاجازفئاتحسن ابرهٌم محمد ٌوسف32

محرم بك الثالثةالوفدشوكهعاملابراهٌم جبرٌل محمد احمد33

محرم بك الثالثةمقصعامللطفى محمد شحاته عوض34

محرم بك الثالثةموتوسٌكلعاملاحمد حسانٌن السٌد احمد35

محرم بك الثالثةكرسىفئاتكامل عرفه محمد عرفه36

محرم بك الثالثةجرار زراعىفئاتاحمد محمد على متولى العربى 37

محرم بك الثالثةزهره عباد الشمسفئاتسعد منصور تمٌم شباره38

محرم بك الثالثةسفٌنهفئاتعلى ٌوسف على خلٌل39
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محافظة االسكندرية 

كشوف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر النظام الفردي 

 المقر الدائرةالحزب الرمز الصفة االسم م

محرم بك الثالثةطلمبه مٌاهفئاتمحمد السٌد على قباوه40

محرم بك الثالثةمظروف برٌدعاملابراهٌم عبد العزٌز احمد على حسن41

محرم بك الثالثةفراشةعاملاحمد ٌوسف احمد محمد 42

محرم بك الثالثةاله عودفئاتعزه احمد على حسن النقٌب 43

محرم بك الثالثةرٌشه فئاتاحمد عبد الحى محمد الدٌاسطى 44

محرم بك الثالثةمسطرهفئاتعمرو سالمه محروس محمد العوانى45

محرم بك الثالثةشرٌط كاسٌتعاملمحمد زهرى على وزٌرى46

محرم بك الثالثةكرافتهفئاتمحمد نصر محمد عبد هللا الحداد47

محرم بك الثالثةسماعه طبٌبفئاتحسٌن عبد الخالق عبد السالم عطا48

محرم بك الثالثةاشاره مرورفئاتمصطفى ابراهٌم مصطفى طلعت49

محرم بك الثالثةقلعهفئاتاٌمن محمد السباعى سلٌم50

محرم بك الثالثةكوب ماء عاملاحمد رمضان رمضان محمد القزاز 51

محرم بك الثالثةعربة ٌدفئاتحسن محمد بغدادى توفٌق 52

محرم بك الثالثةالمصرٌٌن االحرارونش عاملمحمد ابراهٌم خلٌل الالوندى 53

محرم بك الثالثةمكتبعاملفؤاد على جاد عبد النبى54

محرم بك الثالثةتمساحفئاتالتونى محمود التونى عبد المجٌد 55
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محافظة االسكندرية 

كشوف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر النظام الفردي 

 المقر الدائرةالحزب الرمز الصفة االسم م

محرم بك الثالثةتلٌفزٌونفئاتاٌهاب محمود حنفً محمود56

محرم بك الثالثةثمره مانجوفئاتمٌشٌل رٌاض عبد المسٌح سمعان57

محرم بك الثالثةسبٌكه ذهبفئاترضا محمود على مرسى58

محرم بك الثالثةقبعهفئاتجٌهان احمد حامد احمد 59

محرم بك الثالثةاوتوبٌسفئاتاحمد مصطفى بدوى الماظ60

محرم بك الثالثةبٌانوفئاتعمرو محمد شعبان العٌسوى61

محرم بك الثالثةمٌدالٌه مفاتٌحفئاتمحمد منصور فرغلى حماد62

محرم بك الثالثةمكنسه كهربائٌهفئاتاحمد احمد حامد ابراهٌم الرجال63

محرم بك الثالثةسخان مٌاهفئاتمعتز محمود سلٌم سلٌمان64

محرم بك الثالثةكره ارضٌهفئاتحسن كامل حسن شحاته65

محرم بك الثالثةتلٌفون محمول عاملٌحٌى فاروق عبد الغنى مرجان66

محرم بك الثالثةالحرٌه والعدالهكره سلهعاملصابر ابو الفتوح بدوى السٌد67

محرم بك الثالثةالحرٌه والعدالهثمره برتقالفئاتمحمود عطٌه مبروك ابراهٌم 68

محرم بك الثالثةشبكه كره السلهفئاتحامد السٌد بٌومى عالم69

محرم بك الثالثةاله حاسبه فئاتمراد انور بسٌونى دروٌش مصطفى70

محرم بك الثالثةمثلثعاملرمانى عوض اسعد جرجس71
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محافظة االسكندرية 

كشوف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر النظام الفردي 

 المقر الدائرةالحزب الرمز الصفة االسم م

محرم بك الثالثةكومبٌوترعاملالسٌد رمضان عبد اللطٌف على72

محرم بك الثالثةسهمفئاتمحمد جابر محمد ابو زٌد73

محرم بك الثالثةماسهفئاتحسن محجوب خلٌل حسن74

محرم بك الثالثةمروحه ٌدفئاتصفٌة محمد حسن حسن 75

محرم بك الثالثةثمره لٌمونفئاتاٌهاب سمٌر السٌد ابراهٌم محمد الفقى76

محرم بك الثالثةثمره جزر فئاتشكرى عبد الحمٌد محمد الخطٌب77

محرم بك الثالثةدوالبفئاتمحمد احمد اللٌثى حسٌن 78

محرم بك الثالثةسٌاره اسعاففئاتسعٌد احمد عبد العزٌز محمد حسن79

محرم بك الثالثةسى دى فئاتمحمود عبد الحكٌم محمود على80

محرم بك الثالثةفرشاه اسنانفئاتابراهٌم امبابى نصر امبابى81

محرم بك الثالثةمسلهفئاتحمدى محمد على عالم82

محرم بك الثالثةمسمارفئاتمحمود لطفى هاشم كٌالنى83

محرم بك الثالثةفستانفئاتاحمد شكرى كامل على 84

محرم بك الثالثةقالدهفئاتعبد القادر محمد عبد القادر عبد الصمد85

محرم بك الثالثةمنضدهفئاتغاده عادل عارف فوزى86

محرم بك الثالثةجٌتارعاملمحمود بكرى محمود ادم87
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محافظة االسكندرية 

كشوف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر النظام الفردي 

 المقر الدائرةالحزب الرمز الصفة االسم م

محرم بك الثالثةزجاجه مٌاهعاملالسٌد عبد القادر حموده على88

محرم بك الثالثةنافذهعاملعصام ابراهٌم احمد محمد عبد البارى89

محرم بك الثالثةشجره صبارعاملاحمد السٌد احمد افراج محمد90

محرم بك الثالثةقطارهفئاتمنى السٌد عبده عسل91

محرم بك الثالثةبرج القاهرهفئاتمحمود عبد الحمٌد عبد العلٌم البسٌونى92

محرم بك الثالثةقمٌص رجالىفئاتمحمد عبد اللطٌف محمد محفوظ 93

محرم بك الثالثةسرنجهفئاتحسام الدٌن عبد الحمٌد عبد اللطٌف عبد الحمٌد94

محرم بك الثالثةالغدثمره فراولهفئاتحنان غرٌب ابراهٌم احمد الطحان95

محرم بك الثالثةثمره كمثرىفئاتاحمد جالل محمد الفطرانى96

محرم بك الثالثةكمبٌوتر محمولفئاتامال محمد احمد عبد هللا97

محرم بك الثالثةمضرب تنس طاولهفئاتحسن مصطفى عبد الفتاح سالم98

محرم بك الثالثةسجادهفالحموسى السنوسى خالد موسى99

محرم بك الثالثةالوفدلنشفئاتعادل ولٌم بولس100

محرم بك الثالثةوالعهفئاتاحمد ٌسرى على محمد الصاوى101

محرم بك الثالثةطائره هٌلكوبترفئاتمحمد السٌد احمد الملٌجى102

محرم بك الثالثةنتٌجه حائطفئاتمحمد ٌحٌى عبد العزٌز سلٌم103
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 المقر الدائرةالحزب الرمز الصفة االسم م

محرم بك الثالثةخزٌنه حدٌدٌهفئاتاحمد على لطفى على104

محرم بك الثالثةرسٌفرعاملاشرف عبد الباقى على البنا105

محرم بك الثالثةستارهفئاتابراهٌم جمٌل ابراهٌم محمد106

محرم بك الثالثةمكتبهفئاتاشرف سالمه حسٌن دسوقى107

محرم بك الثالثةثمره خوخفئاترضا على فهمى حٌدر108

محرم بك الثالثةثمره زٌتونفئاتمحمود بسٌونى محمد فراج العقاد109

محرم بك الثالثةسكٌنهفئاتمحمد ابو المجد محمود عبد العال110

محرم بك الثالثةبكره خٌطفئاتالسٌد هشام احمد محمد بلتاجى 111

محرم بك الثالثةبندقٌه صٌدعاملاحمد خمٌس احمد ابو اسماعٌل112

محرم بك الثالثةطاووسفئاتودٌع بشاى سٌدهم جاد هللا113

محرم بك الثالثةالمحافظٌنمٌكروباصفئاتولٌد فتحى عوض هندى115

محرم بك الثالثةمدفأهفئاتسعٌد سلٌمان محمد سلٌمان 116

محرم بك الثالثةالمحافظٌنحقٌبه سفرعاملستوته محمد حسن فتتحه117

محرم بك الثالثة(هورن)مٌكروفون فئاتحسنى مصطفى حسنى عبد الحمٌد 118

محرم بك الثالثةمبرد مٌاهفئاتمحمد عبد الفتاح على عبده عامر119

محرم بك الثالثةنسرفئاتاٌمن احمد على البندارى120
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محافظة االسكندرية 

كشوف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر النظام الفردي 

 المقر الدائرةالحزب الرمز الصفة االسم م

محرم بك الثالثةمنبهفئاتمحمد رمضان محمد بالل121

محرم بك الثالثةلؤلؤهعاملمحمد على حسن سلٌم122

محرم بك الثالثةرغٌف عٌشفئاتمراد ابراهٌم احمد ابو شعٌر123

محرم بك الثالثةتمثال رمسٌسعاملجمال احمد مهران عبد الغنى 124

محرم بك الثالثةغصن الزٌتونفئاتاحمد محمد مفٌد ابو النظر 125

محرم بك الثالثةمنشارعاملمنال مصطفى حافظ محمد 126

محرم بك الثالثةعصاعاملمحمد حسن احمد حسن127

محرم بك الثالثةملعقهعاملمحمد محمود اسماعٌل السٌد 128

محرم بك الثالثةالحوتفالحعبد السٌد غنٌوه محمود رجب 129

محرم بك الثالثةبوكٌه وردفالحخالد عبد الرحمن عمر الزعفرانى130
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محافظة االسكندرية 

كشوف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر النظام الفردي 

 المقر الدائرةالحزب الرمز الصفة االسم م

 المقر الدائرةالحزب الرمز الصفة االسم م

مٌنا البصلالرابعهمظلهعاملخالد عبد الرؤوف عبد التواب عبد السالم 1

مٌنا البصلالرابعهمنزلفئاتاسامه فتحى محمد شاور2

مٌنا البصلالرابعهسلمعاملعمر مسعود عمر خمٌس3

مٌنا البصلالرابعهشمعدانفئاتمبروك منصور ناجى سعٌد4

مٌنا البصلالرابعهتلٌفونفئاتادهم مصطفى مرسى حامد5

مٌنا البصلالرابعهنجفهعاملابراهٌم محمود ابراهٌم احمد6

مٌنا البصلالرابعهعنقود عنبفئاتعالء الدٌن ٌوسف عبد المجٌد الشرٌف7

مٌنا البصلالرابعهمضرب تنسفئاترمضان رفٌع محمد عبد العلٌم8

مٌنا البصلالرابعهالوفدعجله قٌاده بحرٌهفئاتمصطفى صابر على سلٌمان الجوهرى9

مٌنا البصلالرابعهباٌبعاملجابر ابراهٌم على حسنٌن10

مٌنا البصلالرابعهجرسفئاتاٌوب شحاته قطب احمد داغر11

مٌنا البصلالرابعهرادٌوفئاتجمال بخٌت احمد بخٌت12

مٌنا البصلالرابعهدراجةفئاتعٌد ابو زٌد سعد ابراهٌم الطلخاوى13

مٌنا البصلالرابعهمروحهفئاتولٌد عبد المجٌد عبد الغفار محجوب14

مٌنا البصلالرابعهكره قدمفئاتعادل مراجع مهدى سلٌمان15
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محافظة االسكندرية 

كشوف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر النظام الفردي 

 المقر الدائرةالحزب الرمز الصفة االسم م

مٌنا البصلالرابعهكامٌراعاملعبد المنعم ناجى صالح عبد العال 16

مٌنا البصلالرابعهورقه شجرفئاتمنى عبد المنعم حسن احمد17

مٌنا البصلالرابعهبوصلهعاملحسٌن احمد احمد عفٌفى18

مٌنا البصلالرابعهخاتمفئاتمصطفى سلٌمان السٌد ابو الطٌب19

مٌنا البصلالرابعهترسعاملربٌع جمعه عبد الرسول حمد20

مٌنا البصلالرابعهاالتحاد المصرى العربىفنجان شاىفالححامد عبد الرازق ٌوسف سعد21

مٌنا البصلالرابعهحقٌبه ٌد فئاتمحمود ابراهٌم محمود خلٌل22

مٌنا البصلالرابعهالثوره المصرٌهاباجورهفئاتممدوح سباق محمد حماد23

مٌنا البصلالرابعهاله كمانفئاتعبد الحمٌد هارون ٌونس عبد الرازق24

مٌنا البصلالرابعهسمكهفئاتمصطفى محمد مصطفى محمود25

مٌنا البصلالرابعهثمره تفاحفئاتكمال الدٌن ابراهٌم احمد الملٌجى26

مٌنا البصلالرابعههدهدفئاتالسٌد محمد منصور ابراهٌم 27

مٌنا البصلالرابعهشبكه كره قدمفئاتشعبان احمد محمد على28

مٌنا البصلالرابعهبراد شاىعاملنشات محمود ابراهٌم الشرقاوى29

مٌنا البصلالرابعهكشاف اضاءهفئاتخالد زكرٌا احمد رضوان 30

مٌنا البصلالرابعهقطارعاملضٌف كامل قاسم مصرى31
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محافظة االسكندرية 

كشوف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر النظام الفردي 

 المقر الدائرةالحزب الرمز الصفة االسم م

مٌنا البصلالرابعهخالط سوائلعاملالسٌد محمود السٌد الخنكاوى32

مٌنا البصلالرابعهبوتاجازفالحصابر السٌد الشناوى غانم33

مٌنا البصلالرابعهشوكهعاملعبد السالم ضرقه عبد الداٌم عبد الونٌس 34

مٌنا البصلالرابعهمقصفئاتالسٌد عبد الحافظ عرابى دوٌنى35

مٌنا البصلالرابعهموتوسٌكلفئاتاحمد عثمان مصطفى حمد36

مٌنا البصلالرابعهالثوره المصرٌهكرسىعاملوائل حسن على حسٌن37

مٌنا البصلالرابعهجرار زراعىفئاتاحمد احمد عبد المحسن احمد38

مٌنا البصلالرابعهزهره عباد الشمسفئاتسعد مصطفى احمد ابو العٌنٌن39

مٌنا البصلالرابعهسفٌنهفالحالمرسى ابراهٌم سلٌمان العشماوى40

مٌنا البصلالرابعهطلمبه مٌاهعاملجازى مسعود على محمد41

مٌنا البصلالرابعهمظروف برٌدفئاتجمال محمود محمد محمود 42

مٌنا البصلالرابعهفراشهفئاتغازى جبرٌل مراجع جبرٌل43

مٌنا البصلالرابعهاله عودفئاتمجدى ذكى محمد عوض44

مٌنا البصلالرابعهرٌشه فئاتمحمد حسن محمد محمود45

مٌنا البصلالرابعهمسطرهفئاتحلمى عبد العزٌز محمد ابو زٌد46

مٌنا البصلالرابعهشرٌط كاسٌتفئاتمصطفى محمد عبد الحمٌد رضوان47
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محافظة االسكندرية 

كشوف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر النظام الفردي 

 المقر الدائرةالحزب الرمز الصفة االسم م

مٌنا البصلالرابعهكرافتهعاملبدر عبد المولى خٌر هللا عبٌد هللا48

مٌنا البصلالرابعهسماعه طبٌبفئاتعبد الباسط عبد المنعم محمد خلٌل49

مٌنا البصلالرابعهاشاره مرورعاملشحاته حسن على على شحاته الباز50

مٌنا البصلالرابعهمشطعاملاحمد العربى احمد محمد شحاته51

مٌنا البصلالرابعهقلعهفئاتعصام محمد حسنٌن محمد52

مٌنا البصلالرابعهمدفعفالحرمضان احمد رجب محمد العبد53

مٌنا البصلالرابعهونش فئاتمجدى محمد سعد حسن 54

مٌنا البصلالرابعهجهاز تكٌٌففئاتاحمد محمد صالح عبد الرحمن55

مٌنا البصلالرابعهمكتبفئاتاشرف جابر مرسى احمد56

مٌنا البصلالرابعهتمساحفالحزٌدان عبد المولى سالم صابر 57

مٌنا البصلالرابعهتلٌفزٌونفئاتحمدى السٌد محمود عامر58

مٌنا البصلالرابعهالمحافظٌنثمره مانجوفالحصالح خمٌس رمضان عٌد رحٌم59

مٌنا البصلالرابعهسبٌكه ذهبفئاتعلى بٌومى على علٌوه60

مٌنا البصلالرابعهقبعهفئاتنصر عباس محمد فراج61

مٌنا البصلالرابعهاتوبٌسعاملمدنى سعد عبد الرحٌم عبد الجلٌل62

مٌنا البصلالرابعهبٌانوفئاتاسامه عبد العال محمد احمد 63
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محافظة االسكندرية 

كشوف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر النظام الفردي 

 المقر الدائرةالحزب الرمز الصفة االسم م

مٌنا البصلالرابعهمٌدالٌه مفاتٌحفئاتاسماعٌل موسى فرج هاشم64

مٌنا البصلالرابعهبروازفئاتحلمى البرنس محمد مصطفى 65

مٌنا البصلالرابعهالتجمعطابع برٌدعاملجمعه حسٌن احمد صرصار66

مٌنا البصلالرابعهفازهفئاتاحمد حسن محمد حسنٌن العرٌنى67

مٌنا البصلالرابعهاالحرارصنبور ماءفئاتٌوسف مصطفى محمد صبره ابو زٌد68

مٌنا البصلالرابعهاالتحاد المصرىسخان مٌاهفئاتسراٌا منصور االمٌن فرج69

مٌنا البصلالرابعهكره ارضٌهفئاتعاطف زغلول على همام 70

مٌنا البصلالرابعهتلٌفون محمول فئاتمجدى باهى محمد ابراهٌم 71

مٌنا البصلالرابعهكره سلهفئاترمضان ابراهٌم محمود الحمراوى72

مٌنا البصلالرابعهثمره برتقالفئاتمحمد عبد المقصود ابراهٌم حسن الحصرى73

مٌنا البصلالرابعهشبكه كره السلهفئاتمصطفى ٌحٌى مصطفى محمود كامل74

مٌنا البصلالرابعهاله حاسبه فالحعبد الفتاح عبد النبى زٌدان عبد السالم75

مٌنا البصلالرابعهمثلثفئاتعاصم سعد عبد هللا حمد76

مٌنا البصلالرابعهكومبٌوترفئاتوائل محمد سعٌد محمود 77

مٌنا البصلالرابعهسهمفئاتسلوى عبد القادر احمد حسن78

مٌنا البصلالرابعهحقوق االنسان والمواطنهماسهفالحفرج محمد فرج سلومه79
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محافظة االسكندرية 

كشوف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر النظام الفردي 

 المقر الدائرةالحزب الرمز الصفة االسم م

مٌنا البصلالرابعهمروحه ٌدعاملعصام محمود محمد رجب80

مٌنا البصلالرابعهثمره لٌمونفئاتمحمد اسماعٌل عبد المحسن شحاته81

مٌنا البصلالرابعهثمره جزر فئاتمحمد سٌد محمد حسٌن جادو82

مٌنا البصلالرابعهدوالبفئاتسلوى اسماعٌل عبد هللا اسماعٌل83

مٌنا البصلالرابعهسٌاره اسعاففئاتربٌع صقر صقر ابراهٌم 84

مٌنا البصلالرابعهسى دى فئاتمحمد محمد احمد حمدان85

مٌنا البصلالرابعهمسلهفئاتٌسرى محمد بسٌونى حسن86

مٌنا البصلالرابعهمسمارفئاتاحمد حسٌن ماهر صادق حنفى 87

مٌنا البصلالرابعهالكتلة المصرٌةقالدهفئاترامى عبده بسالى88

مٌنا البصلالرابعهمنضدهفئاتفتحى عبد السٌد سرور 89

مٌنا البصلالرابعهالمصرٌٌن االحرارجٌتارفئاتفاٌز ابراهٌم حسن برٌك 90

مٌنا البصلالرابعهزجاجه مٌاهفئاتمحمد شعبان الرفاعى غلوش91

مٌنا البصلالرابعهمصر الحدٌثهنافذهفئاتفرج ربٌع نصٌف نصٌف92

مٌنا البصلالرابعهمصر الحدٌثهشجره صبارعاملحمدنا هللا محمد سعٌد 93

مٌنا البصلالرابعهمصر الحدٌثهقطارهفئاترمضان صافى سالم سعد94

مٌنا البصلالرابعه(هورن)مٌكروفون فالحمحمد محمد عبده عمر الزنكلونى95
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محافظة االسكندرية 

كشوف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر النظام الفردي 

 المقر الدائرةالحزب الرمز الصفة االسم م

مٌنا البصلالرابعهشاكوشعاملمحمود محمد محمود حسن96

مٌنا البصلالرابعهنسرعاملمحمد عبد الوارث محمد جاد97

مٌنا البصلالرابعهالحرٌه والعدالهمنبهفئاتحمدى حسن على ابراهٌم 98
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